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N em maradt üres szék a sepsi-
szentgyörgyi városi stadion 
konferenciatermében, ahol 

a Sepsi OSK szurkolói gyűltek össze, 
ezúttal nem kedvenceiket biztatni, 
hanem megvitatni belső ügyeiket. 
A megbeszélést Nagy-Lázár József, 
a Cimborák Bábszínház színésze 
vezette fel, aki a tábor kommuniká-
ciós felelőseként vállalkozott erre a 
feladatra. Hangsúlyozta a szurkolás, 
a kiszállások közösségformáló jelle-
gét, kitért arra is, hogy krízishelyzet 
alakult ki a Székely Légión belül. 
Ezért szervezték meg a feszültségek 
feloldására alkalmas találkozót, 
amelyre meghívták Diószegi Lászlót 
is, a Sepsi OSK elnökét.

Ezt követően Nagy-Lázár felolvas-
ta az alkalomra összeállított szurko-
lói kódexet, amely elsősorban azokat 
a viselkedési normákat rögzíti, ame-
lyekhez a Székely Légió minden tag-
jának igazodnia kell. A kódex a „po-
zitív szurkolás értékeinek” jegyében 
fogant, és egyebek közt előírja, hogy 
a lehetőleg piros-fehérbe öltözött 
szurkolónak a két kezén és a torkán 
kívül semmi másra nincs szüksége, 
a legfontosabb szurkolói kellékek pe-
dig a zászlók, nem a különböző zaj-
keltő eszközök.

Az ellenfél nem ellenség

A szabályzatban azt is megfogalmaz-
ták, hogy az ellenfélre nem ellenség-
ként tekintenek, illetve soha nem 
szidják saját csapatuk edzőjét vagy 
játékosait. Egy másik előírás szerint 
nem látják szívesen maguk között 
az alkohol vagy más tudatmódosító 
szerek befolyása alatt álló személye-
ket. A szabálygyűjtemény továbbá 
meghatározza a kiszállásokon való 
részvétel feltételeit, amelyek közül 
az egyik legfontosabb a civilizált vi-
selkedés, valamint az utazás során 
készült fotók közösségi oldalakon 
történő megosztásának mellőzese, 
ami elsősorban biztonsági okokkal 
magyarázható.

A szurkolói kódexet a Székely 
Légió jelen lévő tagjai egyöntetű-
en elfogadták, majd újból bizalmat 
szavaztak Zágoni Csongornak, akit 
eddig is a tábor vezetőjének tekintet-
tek. Továbbá megerősítették szóvivői 
minőségében Nagy-Lázár Józsefet, a 
klubbal való kapcsolattartásért fele-
lős személy pedig továbbra is Kovács 
Attila maradt, aki a pénztárosi tiszt-
séget is betölti. A szurkolói kellékek 
felügyeletére Kiss Gyulát és Bodor 
Attilát kérték fel.

A találkozón Diószegi László ki-
hangsúlyozta, hogy egyetért a fel-
sorolt szabályokkal, majd kiemelte, 
hogy a Székely Légió hozzáállásának 
köszönhetően ebben az idényben 
még nem büntették meg a klubot, 

sőt mindenhol értékelik a Sepsi OSK 
szurkolóinak magatartását.

Hadnagy mellőzése

A folytatásban a klubelnök válaszolt 
a szurkolók által felvetett kérdések-
re, amelyek közül a legizgalmasabb 
témának a Hadnagy Attila mellőzése 
miatt kialakult helyzet bizonyult. A 
kérdést felvető szurkoló pedig az edző 
felelősségét hangsúlyozva kemény 
kritikával illette Eugen Neagoét.

Válaszában Diószegi kifejtette, 
hogy az edző és a csapatkapitány 
között elmérgesedett viszony sok 
álmatlan éjszakát okozott neki is, 
de végül egy kompromisszumos 
megoldással sikerült feloldani a 

konfl iktust. Az elnök elmondta, hogy 
Attilának három tévedése is volt az 
edzővel szemben, a harmadik után 
pedig Neagoe nyíltan kijelentette, 
hogy vagy ő, vagy Hadnagy. Végül 
egy hosszú beszélgetés után sikerült 
megállapodni abban, hogy mindket-
ten maradnak, de a klub vezetősége 
abba már nem szólhat bele, hogy az 
edző kit küld a pályára. Diószegi sze-
rint mihelyt erre bármilyen apró kí-
sérletet is tennének, Neagoe azonnal 
felállna a padról, és akkor „összeom-
lana a vár”, márpedig „mindent a 
klub érdekének kell alárendelni”.

A csapat összeállítására vonat-
kozó döntéseket az edző hozza meg, 
az eredményekért pedig szintén ő fe-
lelős. Diószegi László arról is beszá-

molt, hogy amikor nyáron Hadnagy 
Attilával új megállapodást kötöttek, 
pénzügyileg is próbálták kompen-
zálni, de most, hogy az idény végén 
befejezi labdarúgói pályafutását, 
átveszi Sándor István szerepét, és 
szakmai vezetőként marad a klubnál.

Március 15-ei koreográfia

A találkozó szervezési kérdések meg-
beszélésével zárult, és megtudhat-
tuk, hogy az Universitatea Craiova 
elleni, március 15-én sorra kerülő 
mérkőzésre a Székely Légió alkalom-
hoz illő koreográfi ával készül. De 
még ezt megelőzően, március 10-én 
Marosvásárhelyen átvették a Gábor 
Áron-díjat, amelyet a Székely Nemze-
ti Tanács ebben az évben a klubnak 
és szurkolótáborának ítélt oda.

Zágoni Csongor, a Sepsi OSK szur-
kolói csoportjának vezetője a talál-
kozó után elmondta, hogy a Székely 
Légióra egy nagy családként tekint, 
éppen ezért hatalmas felelősséggel 
jár a közösség irányítása. Egyben 
megtiszteltetésnek érzi, hogy fi a-
tal kora ellenére társai megbíznak 
benne, felemelő érzés számára jó-
ban-rosszban vigyázni a családra, de 
vannak „testvérek” is, akik segítik 
munkájában. A Székely Légió vezető-
je szerint a labdarúgás iránti szenve-
délye és kitartása okán kapott ismét 
bizalmat társaitól, akik ezzel azt is 
kifejezték, hogy értékelik mindazt, 
amit eddig tett a szurkolói közössé-
gért.

Rendezik soraikat a háromszéki szurkolók
A pozitív drukkolás érdekében új etikai kódexet fogadott el a Székely Légió
• Nyilvános fórumot 
szervezett a labdarúgó 1. 
Ligában érdekelt Sepsi-
szentgyörgyi Sepsi OSK 
szurkolótábora, amelyen 
elfogadták a Székely Légió 
erkölcsi kódexét, és meg-
erősítették pozíciójukban 
a csoportosulás vezetőit. 
A jó hangulatban zajlott 
találkozón részt vett Dió-
szegi László klubelnök is, 
aki válaszolt a drukkerek 
által megfogalmazott kér-
désekre.

Kitartók a háromszéki drukkerek, 
a kiszállásokra is elkísérik kedvenceiket
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